
 

  

कौट ुंबिक ब ुंसाचार कायद्यात िदल 

०१. कौट ुंबिक ब ुंसाचार कायद्याची व्याप्ती वाढबवणारा बिणणय सवोच्च न्यायालयािे बदला आ .े या कायद्यातील 'प्रौढ 

प रुष'   ेशब्द काढूि टाकूि पीबित मब लेिे ब ुंसाचाराचा आरोप केलेल्या क ट ुंिातील इतर मब ला आबण म लाुंवर ी 

खटला चालबवण्याचा मार्ण न्यायालयािे मोकळा केला आ .े 

 

०२. कौट ुंबिक ब ुंसाचार कायदा २००५ च्या कलम २ मध्ये ‘प्रौढ प रुष’ या शब्दाुंचा उल्लेख आ .े त्याि सार कौट ुंबिक 

ब ुंसाचार प्रकरणात पीबित मब लेच्या तक्रारीिुंतर आरोपी म् णिू ‘प्रौढ प रुष’ या शब्दाुंचा वापर करण्यात येतो.  

 

०३. मात्र,   ेशब्द या कायद्याच्या  तेशूी तकण सुंर्त िसल्याचे बिरीक्षण िोंदवत न्यायाधीश क ररयि जोसेफ आबण 

न्यायाधीश आर. एफ. िररमि याुंच्या खुंिपीठािे   ेशब्दच कायद्यातिू काढूि टाकण्याचा आदशे बदला. मात्र, या 

कायद्यातील इतर शब्द कायम रा णार असल्याचे न्यायालयािे ५६ पािी बिकालपत्रात स्पष्ट केले. 

 

०४. या कायद्यातील ‘प्रौढ प रुष’ या उल्लेखाचा शब्दश: अर्ण लाविू म ुंिई उच्च न्यायालयािे एका प्रकरणात दोि म ली, 

एक मब ला आबण एका अल्पवयीि म लाची स टका केली  ोती.   ेचार ी आरोपी ‘प्रौढ प रुष’ या सुंजे्ञत मोित िसल्याचे 

िमदू करत  ा बिणणय बदला  ोता. या बिणणयाला पीबित मब लेिे आव् ाि बदले. 

 

 

 

मुंर्ळावरील शतेीसाठी िासाकिूि प्रयोर् 
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०१. बवज्ञािातील प्रर्तीचा वापर करूि विस्पतींच्या आ ारासाठी परूक विस्पतींची लार्वि करूि मुंर्ळावर िबर्चा 

उभारण्यासाठी त्याचे सादृश्यीकरण प्रयोर् िासाचे वैज्ञाबिक करीत असिू आर्ामी मुंर्ळ मोब मातील अवकाशवीर बतरे् 

क ठल्या प्रकारच्या विस्पतींची लार्वि करू शकतील याचा अुंदाज घेण्यात येत आ .े 

 

०२. मुंर्ळावरील मािवी स्वारीत तेरे् प रेशा अन्िाची व्यवस्र्ा करणे   ेमोठे आव् ाि आ .े मुंर्ळ िबर्चाचे 

सादृश्यीकरण िासाच्या केिेिी स्पेस सेंटर व फ्लोररिा टेक िझ आबल्िि स्पेस इबन्स्टटय़टू याुंिी केले आ .े त्यात 

मुंर्ळावर विस्पतींची लार्वि करण्यातील आव् ािे सुंशोधकाुंिी दरू केल्याचे दाखवले आ .े 

 

०३. मुंर्ळावरील शेती  ी पथृ्वीपेक्षा वेर्ळी असणार आ .े मुंर्ळावरील मातीत ज्वालाम खी खिक असिू सेंबिय घटक 

िा ीत, त्याम ळे तेरे् विस्पती जर्णे अवघि आ  ेअसे िासाचे म् णणे आ .े 

 

०४. मुंर्ळ िबर्च्याच्या सादृश्यीकरणात  वाई िेटावरील माती वापरण्यात आली, कारण ती मुंर्ळासारखी आ .े यात 

िेमकी बकती माती वापरावी लार्ेल, कोणती पोषके समाबवष्ट करावी लार्तील याचा अुंदाज घेण्यात आला. लेटय़सूची 

लार्वि क ठल्या ी पोषकाुंचे बमश्रण ि करता  ोऊ शकते असे बदसिू आले आ ,े पण या मातीत लेटय़सूची म ळे 

कमक वत ठरली व अुंक रण दर कमी बदसिू आला. 

 

 

 

फोब्सणच्या यादीत पाच भारतीय अमेररकी व्यक्ती 

०१. फोब्सण बियतकाबलकाच्या अब्जाधीशाुंच्या यादीत पाच भारतीय अमेररकी व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आ .े 

यादीतील एकूण ४०० जणाुंमध्ये मायक्रोसॉफ्टचे बिल रे्ट्स लार्ोपाठ २३व्या वषी पब ल्या क्रमाुंकावर राब ले आ ते. 

 

०२. बसुंफिी टेक्िॉलॉजीचे सुंस्र्ापक रोमेश वधवािी, बसुंटेल भारत या आस्र्ापिेच्या स सुंस्र्ापक िीरजा देसाई, 

एअरलाइन्स कुं पिीचे मालक राकेश र्ुंर्वाल, उद्योजक जॉि कपरू व बसबलकॉि व् लॅीतील र् ुंतवणकूदार कबवतणक राम 

श्रीराम याुंचा यादीत समावेश आ .े  

 

०३. फोब्सण माबसकािे ‘द ररचेस्ट पीपल इि अमेररका २०१६’  ी यादी प्रबसद्ध केली आ .े त्यात साठ वषे वयाचे रे्ट्स   े

८१ अब्ज िॉलसणच्या सुंपत्तीस  पब ल्या क्रमाुंकावर आ ते. 

 

 

 

 

२०११ मध्ये ी भारतािे केले  ोत ेसबजणकल स्राईक 
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०१. यापवूी २०११ मध्ये ी पाकमध्ये घ सिू सैन्यािे सबजणकल स्राईक केले  ोते अशी माब ती समोर आली आ .े 

ऑपरेशि बजुंजर िावािे  ी मो ीम रािवण्यात आली  ोती. या मो ीमेत भारतािे पाबकस्तािच्या तीि जवािाुंचे बशर 

कापिू भारतात आणले  ोते. 

 

०२. २०११ मध्ये भारतीय सैन्याच्या २५ जवािाुंिी पाबकस्तािमध्ये घ सिू सबजणकल स्राईक केले  ोते. लष्कराचे बिवतृ्त 

मेजर जिरल ए के चक्रवती याुंिी याला द जोरा बदला आ .े  

 

०३. पाबकस्तािी सैन्यािे ३० ज लै २०११ मध्ये क पवािा येरे् भारतीय सैन्याच्या राजपतू आबण क माऊ रेबजमेंटच्या 

त किीतील स ा जवािाुंवर  ल्ला केला  ोता.पाबकस्तािी जवािाुंिी भारताच्या दोि जवािाुंचे बशर कापिू स्वतःसोित 

िेले  ोते.  

 

०४.  ा प्रकार िघिू सैन्याच्या र्ोटात सुंतापाची लाट उसळली आबण मर् सैन्यािे याााचा िदला घेण्याचा बिधाणर केला. 

भारतीय सैन्यािे ऑपरेशि बजुंजर  ी मो ीम तयार केली  ोती. या मो ीमेत लष्करािे पाबकस्तािच्या तीि चौक्याुंवर 

सबजणकल स्राईक केले  ोते. जोर, ब फाझत आबण लष्दत या चौक्याुंिा सैन्यािे लक्ष्य केले  ोते. 

 

०५. २९ ऑर्स्टला सैन्याचे बवशेष प्रबशबक्षत २५ जवाि लााँबचर् पॅिवर दाखल झाले. ३० ऑर्स्टला प ाटे चारच्या 

स मारास या जवािाुंिी पाकमध्ये घ सिू भसू रुुं र् पेरले. या  ल्ल्यात भारतािे पाबकस्तािच्या आठ जवािाुंचा खात्मा केला. 

यातील तीि जवािाुंचे बशर भारतात आणले.  

 

 

 

प्राजिा चौर्ा याुंिा फ्रान्सचा िाईट ूि प रस्कार 

०१.  त्तींबशवाय भारताची कल्पिा ी करता येणार िा ी.  त्तींिाित आतापयंत िरेच सुंशोधि झाले आ ,े त्याच 

परुंपरेतील सुंशोबधका प्राजिा चौर्ा याुंिा फ्रान्सचा िाईट ूि बकताि जा ीर झाला आ .े  

 

०२.  त्ती या प्राण्यािे माणसाचे जसे लक्ष वेधिू घेतले तसेच का ी बठकाणी शेतीला उपिव ी बदला आ .े पण तो 

सा चयाणतील दोषाुंचा भार् आ  ेअसे त्याुंचे मत आ .े आबशयात सध्या ५०  जार  त्ती उरले आ ते, पण का ी 

शतकाुंिी  त्ती पा ायला बमळतील की िा ी अशीच पररबस्र्ती आ .े 

 

०२. 'द ओल्ि एबलफुं ट रूट'  ा बचत्रपट त्याुंिी भारत-म्यािमार सीमेवर  त्तींच्या स्र्लाुंतर मार्ाणवर केलेल्या सुंशोधिावर 

बचबत्रत केला आ .े  



 

०३. लुंिि बवद्यापीठातूि प्रजिा याुंिी  मािववुंशशास्त्र व कलाइबत ासात पदव्य त्तर पदवी घेतली. किाणटकातील जेि ू

क रुिा आबदवासींसमवेत काम करतािा त्याुंिा  त्तींचे सुंशोधि करावेसे वाटले. जेि ूक रुिा जमातीतील लोक   ेमा ूतच 

जास्त आ ते.  

 

०४. प्राजिा या मोजक्या मा ूत मब लाुंतील एक आ ते. त्याुंिी केरळात  त्तींवरूि सवारी व त्याला बियुंबत्रत करण्याचे 

बशक्षण घेतले. 

 

०५. आबदवासी लोकाुंचे  त्तींशी असलेले स जीवि, पलाकप्पया िावाचे  त्तींचे िॉक्टर,  त्तींचे रामायणातील उल्लेख 

याुंच्या आधारे त्याुंिी एक प स्तक बलब ले आ .े  त्तींिाितची ती मार्णदबशणका असिू त्यात बचते्र व र्ोष्टी 

आ ते. त्याुंितर प्राजिा चौर्ा दोि दशके  त्तींवर सुंशोधि करीत आ ते.  

 

०६. किाणटकातील िार्र ोल येरे् त्या पाच  त्तींिरोिरच रा तात. त्याुंिी  त्तींशी िाते जोितािा आिे मािे फाऊुं िेशि  ी 

सुंस्र्ा स्र्ापि केली. त्याचा उद्दशे आबशयायी  त्तींचे सुंवधणि  ा आ .े  

 

०७. त्याुंची सात वषांची कन्या ओजस तसेच  त्तींिरोिरचा स वास यावर त्याुंिी तयार केलेला माब तीपट फ्रान्सच्या 

टीव् ीवर दाखवण्यात आला. आबशयि  त्तींचे जति केले पाब जे, अन्यर्ा ते िष्ट  ोतील, असे त्या साुंर्तात. भारत व 

म्यािमार या दशेाुंत एकूण १६  जार दशेी  त्ती आ ते. त्याुंच्या सुंवधणिावर त्याुंचा भर आ .े 

 

अत्याचाराची तक्रार आता "पोस्को ई-िॉक् स"वर 

०१. िालकावर  ोणाऱ्या अत्याचाराुंच्या प्रमाणात बदवसेंबदवस वाढ  ोत असल्यािे िालकाुंचे मािबसक खच्चीकरण 

 ोत असल्याचे बिदशणिास येत आ .े म लाुंचे सुंरक्षण करणारा लैंबर्क अत्याचार र् न् ा बवरोधी कायदा- २०१२ आ .े  

 

०२. राष्रीय िाल अबधकार सुंरक्षण आयोर्ािे म लाुंवर  ोत असलेल्या तक्रारीसाठी आपल्या सुंकेतस्र्ळावर 'पोस्को ई-

िॉक् स' तयार केला असिू, त्यावर तक्रार िोंदवता येते. शाळेतील म लाुंवरील  ोणाऱ्या मार ाण, लैंबर्क छळ, द शत 

इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी सादर करण्यासाठी  ा 'पोस्को ई-िॉक् स' तयार केला आ .े  

 

०३. सवण शाळाुंिी यािाित प ढाकार घेऊि म लाुंिा या सुंकेतस्र्ळाुंची माब ती करूि दणेे िुंधिकारक रा णार आ .े 

शाळा प्रशासि, म ख्याध्यापक, बशक्षक याुंिी शाळेच्या दशणिी भार्ावर यािाित माब ती लावली जावी, असे शालेय 

बशक्षण बवभार्ािे म् टले आ .े  

०४. www.ncpcr.gov.in या सुंकेतस्र्ळावर POCSO e- BOX म् टले  ा िॉक् स तयार केला आ .े या बठकाणी रे्ट 

तक्रार म लाुंिा करता येईल. त्यासाठी पालक, बशक्षक याुंिी म लाुंिा सुंर्णक साक्षर तसेच या सुंकेतस्र्ळाबवषयी माब ती 

करूि दणेे शाळाुंिा िुंधिकारक केले आ .े 
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